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«ابتکار» تبعات پرداخت سوبسید نقدی ناشی از حذف ارز دولتی را بررسی کرد

تقدیر شرکت مهندسی آب و
فاضالب استان کرمان از خدمات
شایسته بیمه سینا

تضعیف اقتصاد زیر سایه یارانهها

جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری  20فروردین سال 97
به نمایندگی از دولت اعالم کرد که از ( ۲۱فروردین  )۱۳۹۷نرخ
رسمی و قطعی ارز  ۴,۲۰۰تومان بوده و قیمتهای باالتر از آن
مشمول قاچاق است .البته پس از مدتی با آشکار شدن تبعات
این تصمیم ،دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت تا ارز
 4200تومانی را تنها به واردات کاالهای اساسی اختصاص دهد.
حاال پس از گذشت حدودا  3سال و پیرو اعمال تغییراتی در
بودجه سال  1400صحبت از حذف ارز  4200تومانی و موضوع
نرخ تسعیر  ۱۷۵۰۰تومانی به میان آمده است .اما حواشی تنها
به حذف ارز  4200تومان ختم نمیشود و پرداخت مستقیم این
ن
سوبسید به خانوارها از جمله مسائل پرحاشیهای است که ای 
روزها به کرات میشنویم .آنطور که گفته میشود کمیسیون
تلفیق از محل تسعیر ارز  ۱۰۶هزار میلیارد تومان برای هزینهکرد
در قالب هدفمندی یارانهها پیشبینی کرده است ،مسئلهای که
به گفته برخی از کارشناسان بهترین راه برای حمایت از دهکهای
پایین جامعه خواهد بود .بهروز محبینجمآبادی ،عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی یکی از موافقان پرداخت
مستقیم یارانه بوده که در گفتوگو با تسنیم ،درباره حذف ارز
 4200تومانی گفته است« :ارز  4200تومانی در سفره مردم دیده
نمیشود .اگر دولت به دنبال حمایت از مردم است باید یارانه
این بخش را به صورت مستقیم به خود مردم دهد .حذف ارز
 4200تومانی در حوزه کاالهای اساسی قدرت خرید مردم را بیشتر
خواهد کرد .به این صورت که منابع مالی حاصل از حذف ارز
 4200تومانی را میتوان به نیازمندان و دهکهای آسیبپذیر به
صورت مستقیم در قالب یارانه نقدی پرداخت کرد و آنها مایحتاج
زندگی خود را تامین کنند».
بهترین راه جبران حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی یارانه نقدی است
زهرا کاویانی ،کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با مهر با بیان
اینکه اثر تورمی تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی بیشتر از حذف آن
است ،به بهترین شیوه جبران یارانه ارز دولتی اشاره کرده و گفته
است« :به نظر بنده بهترین راه ،یارانه نقدی است .نکتهای که حائز
اهمیت است این است که در حال حاضر قفسه فروشگاههای ما
خالی نیست بلکه خانوار قدرت خرید ندارد .بنابراین فعال ًقصد ما
این نیست که کاالهای اساسی را جیرهبندی بکنیم تا به همه برسد،
بلکه باید خانوار را به لحاظ مالی ،مقداری جبران کنیم تا بتواند
بخشی از قدرت خرید از دست رفته را بازبیابد .برای این کار ،یارانه
نقدی مناسبترین راه است».
معایب پرداخت یارانه نباید مانع از حذف ارز دولتی شود
محمدصادق مفتح ،کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص
حذف ارز  4200تومان و پرداخت یارانه مستقیم به «ابتکار»
گفت :تخصیص ارز  4200تومانی تا کنون تاثیری بر قیمت
تمام شده کاالها نداشته و این در حالی است که رانت بسیار

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب
استان کرمان با اهدای لوح سپاس از خدمات
بیمهای ارائه شده توسط بیمه سینا قدردانی
کرد.
محمد طاهری ،رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب
استان کرمان در دیدار حضوری با دکتر
رضا جعفری در کرمان ضمن ابراز تشکر
و خرسندی از تالش همکاران بیمه سینا
برای حل مشکالت و ارائه خدمات مطلوب
به کارکنان این شرکت گفت :تبلور عینی
خالقیتها و توانمندیهای صنعت بیمه در
رسیدگی به مسائل بیمهای مردم در بیمه
سینا نمایان بوده و این شرکت همواره در این
مسیر پیشتاز بوده است.
این گزارش میافزاید ،در این دیدار لوح
تقدیر شرکت مهندسی آب و فاضالب استان
کرمان از سوی مدیرعامل این شرکت تقدیم
دکتر رضا جعفری شد.
مدیرعامل بیمه سینا نیز در این دیدار،
خدمت صادقانه به آحاد جامعه را وظیفه
ذاتی و اخالقی صنعت بیمه دانست و گفت:
ابراز رضایت بیمهگذاران بزرگترین پشتوانه
بیمه سینا برای تحرک ،خالقیت و توسعه
خدمات نوین بیمهای به مردم شریف کشور
است.

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

مجلس شورای اسالمی پس از تصویب کلیات الیحه بودجه  ۱۴۰۰و در فرآیند بررسی تبصرههای بودجه ،موضوع حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی و جایگزینی آن با نرخ  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومانی را مطرح کرده است .پیشنهادی که واکنشهای متفاتی را به دنبال داشت،
موافقان حذف ارز دولتی این اقدام را راهی برای پایان دادن به رانتخواری میدانند و در مقابل مخالفان معتقدند که حذف ارز
دولتی نیازمند زیرساختهای الزم بوده و این مصوبه دور تازهای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف جامعه و از جمله دهکهای
ی خواهد داشت.
پایین درآمدی را در پ 

مروی :اگر
قرار باشد
مابهالتفاوت
را به شکل
یارانه نقدی
پرداختکنند
همنقدینگی
افزایش خواهد
یافت و هم یک
تعهد الزا مآور
نقدی برای
دولت ایجاد
میشود
زیادی را به وجود آورده است .بنابراین حذف ارز  4200تومانی
الزم و ضروری است ،چراکه ذات دو نرخ بودن ارز ،فساد
بوده و نمیتوان منکر آن شد .اما راهکاری که بتوانیم مانع از
ضربه خورد دهکهای پایین بشویم چیست؟ برای جلوگیری
از آسیب رسیدن به دهکهای کمدرآمد جامعه راهکارهای
متفاوتی وجود دارد که پرداخت یارانه مستقیم و سبد کاال
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جزو این راهکارها است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :اگر سبد کاالیی با قیمتی
ارزانتر به اقشار خاص جامعه تعلق بگیرد میتواند تا حدودی
مشکالت را سامان دهد .البته که این دو راهکار معایب و مزایای
زیادی دارد اما ما با اصل مهم حذف ارز  4200تومان و جلوگیری
از رانت روبهرو هستیم و نباید این مهم را نادیده گرفت.

پرداخت یارانه راهی برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف
ارز  4200تومانی؟
در حالی به پرداخت یارانه مستقیم ناشی از حذف ارز 4200
تومانی تاکید میشود که بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام
نه تنها گرهای از مشکالت خانوارها باز نمیکند ،بلکه منجربه تورم و
در نهایت مشکالت بیشتری برای اقتصاد خواهد شد .علی مروی،
کارشناس اقتصادی صداوسیما و استاد دانشگاه یکی از منتقدان
به پرداخت یارانه نقدی است ،وی با بررسی تبعات این تصمیم
به «ابتکار» گفت :دوستان در راستای اجرای این طرح معتقدند
که حذف ارز  4200تومانی منجربه افزایش قیمت میشود اما با
مکانیزمهای حمایتی همانند یارانهها میتوان بخشی از این افزایش
قیمت را جبران و باعث قوت گرفتن قدرت خرید خانوارها شد.
اما مکانیزم یارانهها فارغ از ضعف شناسایی افرادی که میخواهند
یارانه بگیرند ،مشکالتی ایجاد خواهد کرد که مهمترین آن تزریق
نقدینگی است که به واسطه پرداخت یارانه به مردم انجام میشود.
وی با تاکید بر این مسئله که پرداخت یارانه یک تعهد مالی برای
دولت ایجاد میکند ،افزود :اگر قرار باشد مابهالتفاوت را به شکل
یارانه نقدی پرداخت کنند هم نقدینگی افزایش خواهد یافت و هم
یک تعهد الزامآور نقدی برای دولت ایجاد میشود که همانند یارانه
 45هزار  500تومان نمیتوان آن را بعد از گذشت چند سال حذف
کرد .این کارشناس اقتصادی اظهار کرد :در ادبیات اقتصادی گفته
میشود که اگر پولی به عنوان درآمد دائمی افراد در نظر گرفته شود
دیگر نمیتوان به آن دست زد و یارانههای پرداختی کشور دقیقا
همین ادبیات را اثبات میکند.
بنکارت با ابهامات زیادی روبهرو است
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبتهایش به
بنکارتهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت :برخی از دوستان
ی کردهاند که ما یارانه نقدی پرداخت نمیکنیم ،بلکه
پیشبین 
بنکارتهای الکترونیکی را در نظر گرفتهایم که مبالغ پرداختی برای
تهیه کاالهای اساسی باشد .بنکارت ابهامات زیادی دارد ،این کوپن
الکترونیکی قرار است صرف چه کاالیی با چه قیمتی شود؟ یارانه 45
هزار  500تومان امروز با  10سال پیش قدرت خرید یکسانی دارد؟
چگونه میتوانیم قدرت خرید را که یک مسئله بسیار مهم است ثابت
نگه داریم؟ وی در ادامه افزود :مسئله بعدی کمبود محصوالت
است ،هنگامی که ما تولید به اندازه نداریم چگونه میتوانیم بنکارت
را به کاالیی که کمبود تولید دارد اختصاص دهیم؟ این کار تنها یک
تقاضای اضافه را به جامعه تحمیل میکند و همین تقاضا بار دیگر
منجربه افزایش قیمت خواهد شد .مروی در پایان با تاکید بر افزایش
قیمت کاالهای اساسی گفت :حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه با
مشکالتی همچون افزایش نقدینگی ،ضعف سیستم شناسایی گروه
هدف برای پرداخت یارانه و افزایش تقاضا روبهرو بوده که باال بردن
تقاضای کل خود منجربه افزایش قیمت خواهد شد.
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نوبت اول

نوبت اول

شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری  -تلفن -07433334812:

شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری  -تلفن -07433334812:

13در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی و براورد ذکر شده با شرایط

عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت هایی که دارای رتبه حدقل  3ژئوتکنیک
و دارای ظرفیت آزاد هستند واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه

گران و باز گشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز چهار شنبه 99/10/24

 -1موضوع مناقصه  :انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت ،برای خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت
مصالح مربوط به پروژه آبرسانی لیکک

13در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد ذکر شده با
شرایط عمومی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های تامین کننده و نصب تجهیزات الکترونیکی
ایستگاههای هواشناسی واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز چهارشنبه 99/10/24
 -1موضوع مناقصه :ارتقاء ایستگاههای سنجش به ادوات الکترونیک و آنالین سازی ایستگاههای هواشناسی و
بارانسنجی و خرید تجهیزات ایستگاههای مکانیکی
 -2مدت و محل اجرای پروژه 3 :ماه شمسی -سطح استان
 -3پایه و رشته شرکت پیمانکاری :شرکت های تامین کننده و نصب تجهیزات الکترونیکی ایستگاههای هواشناسی

 -2مدت ومحل اجراي پروژه24 :ماه شمسي  -لیکک

 -3پايه ورشته شركت پيمانكاري :دارای رتبه حداقل 3ژئوتکنیک از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 -4مبلغ برآورد پروژه 8,440,658,928 :ریال

 -5مهلت دريافت اسناد :از  99/10/24تاتاریخ 99/10/27

 -6محل دريافت اسناد :ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
 -7مهلت تحويل پيشنهادها :حد اكثر تا ساعت  11روز شنبه مورخ99/11/11

 -8محل تحويل و بازگشايي :ياسوج -بلوار شهيد مطهري -شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد-

دفتر حراست وامور محرمانه شركت

 -4مبلغ برآرورد پروژه :حدود 8,500,000,000
 -5مهلت دريافت اسناد :از تاريخ  99/10/24لغایت 99/10/29
 -6محل دريافت اسناد :ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
 -7مهلت تحويل پيشنهادها :حد اكثر تا ساعت  10روز شنبه مورخ99/11/11
 -8محل تحويل و بازگشايي :ياسوج -بلوار شهيد مطهري  -شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد-
دفتر حراست وامور محرمانه شركت
 -9مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه شمسی
 -10تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها :ساعت  11روز شنبه مورخ99/11/11

 -9مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه شمسی

 -10تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها :ساعت  12روز شنبه مورخ99/11/11

-11نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت سهامی آب منطقه ای استان
کهگیلویه و بویر احمد معادل  423,000,000ریال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (/123402ت50659ه مورخ
)94/09/22باشد.

-12محل تامین اعتبار :ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت در قالب اسناد خزانه و ...

-13مبلغ خرید اسناد :مبلغ سه میلیون و پانصد ريال به شماره حساب  4001119004021217نزد بانك مرکزی به

نام حساب درآمد شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

ساير موارد :حضورنمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع
مي باشد - -براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي  074- 33334812-13تماس حاصل فرماييد.

دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار  :ضمانت نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه
و بويراحمد معادل  430,000,000مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (/123402ت 50659ه مورخ)1394/09/22
باشد.
محل تامین اعتبار :ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت در قالب اسناد خزانه اسالمی ،اوراق مشارکت و....
مبلغ خريد اسناد :مبلغ دو میلیون و پانصد ريال به شماره حساب  4001119004021217نزد بانك مرکزی به نام
حساب درآمد شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد
ساير موارد :حضورنمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع
مي باشد -هزينه انتشا ر دو نوبت آگهي و اصالحات بعدی به عهده برنده مناقصه مي باشد -براي كسب اطالعات
بيشتر با شماره تلفنهاي  074- 33334812-13تماس حاصل فرماييد.
دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

